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PiYAsA ARAşTnMA TEIC-iF rtGKTtJBU

Ilastanemizin ihtiyaÇlanndan aşağda cinsi ve miktan yazıh olan malzemeler 4734 *yılı Kamu Ihate
Kanununun 22ld @oğudan Temin) yöntemi ile satın alınacakır. KDY Eıriç birim fiyiın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

s,No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fıyat Toplam
Fıyat

1 Box öNLüĞü sU GEGRMEZ
UZUN KOL KORUMA BARilERÜ

400 ADET

2 AMELiYATHANE YEŞİL ÖRTU
2*2

500

J ! DEuKu YEşL oRTU 100 cM X 150 ADET
100 cM

Genel
Top|am (KDV

Teklif Veren Firınanın
Adı
Adresi
Telefon Kaşe ve imza
Fax
E-Mail

Not: Teklillerde Kırılımı ve Deksil Kesinlikle Olmıyıcaktır.

ADET

Fiıma yeddlisi



AMEtlYATHAl{EDE KuLlAıulrAN vrşlı- öntÜ ve oEtıKtl YEşıL öRTü
TEKNıK şARrNAMEsl

1. Kuma§ %1OO pamuk olmahdır.
2. Kumaş yeşil renkli olmahdır.
3. Sık dokuma en az.50 düğüm o|malıdır.
4. Kumaşın eni ve boyu en az 200 cm otmahdır.
|. Iyryı kolay yırtılmamah,dayanıkh olm"l,İır.
b. pn değera :5-8 değerleri arasında olmahdır.
7. Kumaş antlstatik olmalıdır.
8. lndentran boyah otmalıdır.
9. Kuınaş ,sı ve su buharını geçirebilmeİdirBuhar sterilizasyonuna uygun nitellkteolmaidır.Basınç ve sıcaklık altında rensl O"ğlşmemJİJlr. 

-''

İi;Hlr,i]iil1l:-an 
ve vücut sıvıla,""-kr,ş;;;;;İi;l-ma|ıve yıkand,gında leke

11Ir*r."l ısıda özeIliğini kaybetmemelidir.Çekme pavı yaklaşık %2 den faztaolmamalıdır.
12. 134 derecede otoklav ısısına davanıkh olmahdır.
3.3. 

.Baınçlı buhar altında(134 derece otoklav) çekİemeliaiı,14. Yıkama eSnasında 1/3 sulandırılmış ,.t ç"..ş,, ,rrr"Jan ettiıenmemelie l.15. Basınç ve sıcaklık ahında rengi ae5İş;eİelİ;; 
--'-"""'

3.6. Örtülefın kenarian d0zgün olmalı iollk vs. dikiş artıkları bulunmamaiıdır.17, satlşl ü5tlenen firma satıştan kaynaklanan aı.,orr" irıırc. kurumun mağduriyetingidermekle yüküm|üdür.

|!. Ürun numune üzerinden değerlendiritecektiı.
19. De|ikli yeşil örtünün eni ve boyu en 

". 
lOO İ. olmahdır.

20. Delikli veşİl örtünün Çapı 15 ciİı ojmalldlr.

ş
?



AMELiyATHANE BoX e övııEĞi rrrıııir şanrıınvıesi

1,Box gömleği anti-mikrobiyal ve sıvı geçirmez kumaştan

olmalıdır.Kumaşın teknik özellikleri madde 8 dedir.

2.Kollar raglan takma olmalı,önlük arkadan tamamen kapatacak

şekilde ve kruvaze olmalıdır

3,Uzunluk 125 cm (+-2cm )olmalıdır. Kol boyu 77 cm, + 8 cm ribana

toplam 85 cm olmalıdır.

4. Önlüğün tamamen kapanabilmesi için 2adet boyun hizasında

2adet bel ile boyun 4 adet bel hizasında sol tarafı iç kısmında ve sağ

önde olmak üzere 8 adet bağcık olmalı ve i

5.Yaka biyeliolmalı

6. Gömlek kollarında 30 cm (+.-2 cm)ve ön parçada 75 cm (+,-2cm )

bariyerli su geçirmez kumaş olmalıdır.

7.Ürün teslim edilmeden önce 1 adet numune gönderilmelidir.
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